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Vitória (ES), quarta-feira, 04 de Agosto de 2021.
Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS -

2. DAS VAGAS E CADASTRO DE RESERVA
2.1. Os candidatos inscritos no Processo Seletivo

EDITAL Nº 02/2021
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO PARA PROFISSIONAIS DA
ÁREA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E
EDIFICAÇÕES.
O Secretário de Estado da Justiça, no uso de suas

2.1.1. Serão mantidos como cadastro de reserva os

da Constituição Estadual, e em conformidade com a
TORNA PÚBLICO
contrato administrativo de prestação de serviços
em caráter temporário, com formação de cadastro
administração.
2.2.
normas estabelecidas neste Edital.

As vagas reservadas à Pessoas

2.2.1.

Os

contratos

respeitarão

o

com

percentual

1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
alterações.

temporária,

para

atendimento

às

necessidades

inteiro imediatamente inferior, em caso de fração

condição de PCD, o candidato deverá apresentar
cação, comprovação das informações declaradas e

, laudo

-

e) Data de emissão de, no máximo, 6 (seis) meses
antes da data de sua convocação, e posterior a
contratual.
seletivo, até a derradeira assinatura do contrato,

Responsável instituída através da Portaria Normativa
122-S, de 11 de fevereiro de 2021, publicada no

As vagas reservadas às Pessoas Negras ou

EXECUTIVO
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indígenas

3. DAS FUNÇÕES, REQUISITOS OBRIGATÓRIOS, ATRIBUIÇÕES,
JORNADA DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO

candidato deverá, no ato da inscrição, optar por

4.DAS INSCRIÇÕES

prestadas pelo candidato no ato da inscrição, sem
-

o caput, será o candidato eliminado do processo
do candidato, os dados pessoais e os dados da
-

de informações.

pendentemente da área de atuação.
desistente, e o mesmo será automaticamente
eliminado da listagem de ampla concorrência.

-

aceitação das normas e condições estabelecidas

2.6. O candidato convocado concomitantemente,
deverá manifestar opção por uma delas, caso o
candidato não se manifeste previamente, será

das informações nele contidas implicará em imediata
selecionado, a extinção do contrato temporário, sem
5. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO

e a assinatura do contrato de prestação de serviços
para o exercício de suas atribuições
refere à avaliação de títulos e aos critérios de clas-

inscrição ou participação do certame
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relativa à assinatura de contrato e comprovação

será

emitida

a

Classificação

Geral

dos

a partir da maior pontuação alcançada até o

6.2. Serão aplicados os critérios de desempate na

de reserva, conforme estabelecido no item 1
critérios de desempate.

nascimento.

estabelecida para o cadastro de reserva, estarão automaticamente eliminados.

a disposição do item 2.8, deste certame.

através das publicações nos sites da Secretaria de
Estado.
7.DA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO E EXPERIENCIA
PROFISSIONAL
as

informações

automaticamente.

declaradas

pelo

candidato

no
-

de candidatos inscritos e as pontuações alcançadas
informações, ocorrerá por meio de nota, publicada

alcançar pontuação, no momento da inscrição.

conforme orienta o item 9 deste Certame e procederá

tempo.
publicações nos sites da Secretaria de Estado da

será eliminado do processo seletivo, por incorrer a
burla das etapas do certame.

6. DA CLASSIFICAÇÃO E DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

prestou serviço.
-

EXECUTIVO
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-

ter data de expedição anterior a inscrição dos
deverão ter datas posteriores a inscrição.
-

e a descrição das atividades, emitida pelo responsável
assinada pelo responsável pela contratação e pelo

apresentadas

pelos

candidatos,

automaticamente eliminado do Processo Seletivo

assinaturas
possibilidade de alteração, inclusão ou exclusão de
informações.

de nível superior, expedido por instituição de ensino

candidato.
8.DOS RECURSOS

de nível técnico, expedido por instituição de ensino
-

Comissão de Processo Seletivo.

em seu pleito, sendo automaticamente indeferido
o(s) recurso(s) inconsistente(s) ou intempestivo(s),
processo seletivo, autoridades ou demais candidatos.

certificados, diferentes dos especificados no item
anterior.

Estado.
interpostos por E-docs, não serão analisados
-

obtidos no exterior deverão ser revalidados por
credenciadas, criadas e mantidas pelo poder
-

revisão ou recursos da decisão proferida em sede de
pedido de reconsideração.
9.DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO
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mediante assinatura de contrato administrativo de
contratado.
candidatos, considerados aptos nas primeiras fases
do certame, para apresentação da documentação
relativa à assinatura do contrato temporário.

no caso de candidatos do sexo masculino, com as

estadual ou municipal, com impedimento de exercer

caso de candidato brasileiro do sexo masculino
-

9.6. Será automaticamente eliminado do processo
acumuláveis.
os candidatos, aptos a terceira fase, deverão

-

Corporação, em caso de candidato brasileiro do sexo

assumir exercício na data estipulada, será automaticamente excluído do certame e terá seu contrato
rescindido.
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10.DA CESSAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO

Marcello Paiva de Mello
Secretário de Estado da Justiça
ANEXO I
QUADRO DE VAGAS
Cargo - Especialidade

11.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
11.1. Caberá a Comissão do Processo Seletivo
este edital.

Quantidade

SPDA, cabeamento estruturado, SDAI, Subestação, 02
Automaçã e Controle entre outras .
Engenheiro Civil - Fundações/ Estrutura em concreto
armado/ Orçamento, Planejamento de obra, Fiscalização
05
de obras civis, estrutura
metálica Terraplenagem,
materiais e equipamentos entre outras
Engenheiro Ambiental / Biólogo / Tecnólogo ambiental 01
Meio ambiente
Engenheiro Civil ou Aquiteto - Combate a incêndio e
01
pânico
Engenheiro Civil ou Arquiteto e urbanista - Arquitetura e
01
desempenho
01

mento das instruções contidas neste Edital.

01
-

tempo, em especial por ocasião da contratação,
acarretarão a nulidade da inscrição com todas as suas

Item 1 - Serão mantidos como cadastro de reserva

ordem administrativa, cível ou criminal.

a celebração do contrato de prestação de serviço,
implicará na sua exclusão do processo seletivo,
Comissão do Processo Seletivo.

11.6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais

ANEXO II
FUNÇÕES, REQUISITOS OBRIGATÓRIOS,
ATRIBUIÇÕES, JORNADA DE TRABALHO E
REMUNERAÇÃO
estruturado, SDAI, Automação e controle)
Requisitos de Ingresso
a)
Diploma fornecido por instituição reconhecida pelo MEC,
devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em
respondente reconhecida pelo respectivo conselho de classe.
b) Registro no Conselho de Classe com comprovante de regularidade.
a)
Possuir carteira de habilitação B ou superior.
Atribuições
Desenvolver projetos de acordo com a área pleiteada, planejar,
coordenar a operação e a manutenção das mesmas. Controlar a

11.8. Os casos omissos serão resolvidos pela

Ter disponibilidade para viagens para acompanhamento das obras, e

Portaria Normativa 122-S, de 11 de fevereiro de 2021,
Remuneração: R$ 4.599, 13 (quatro mil quinhentos e noventa e nove
(trezentos reais).
Carga horária: 40 horas semanais
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Cargo: Engenheiro Civil - Fundações - Engenheiro Civil - Estrutura
em concreto armado - Engenheiro Civil ou Arquiteto - Hidrossanitário e Combate a incêndio e pânico - Engenheiro Civil - Orçamento,
Planejamento de obra, Terraplenagem, materiais e equipamentos -

Vitória (ES), quarta-feira, 04 de Agosto de 2021.
Salário: R$ 4.599,13 (quatro mil quinhentos e noventa e nove reais e
reais)
Carga horária: 40 horas semanais

Requisitos de Ingresso

a)
Diploma fornecido por instituição reconhecida pelo MEC,
devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em
Engenharia Civil/Arquitetura ou outro curso que possua habilitação
classe.
b) Registro no Conselho de Classe com comprovante de regularidade.
c)
Possuir carteira de habilitação B ou superior.
Atribuições
Desenvolver projetos de acordo com a área pleiteada, planejar,

Cargo: Engenheiro Civil ou Arquiteto e urbanista - Arquitetura e

Requisitos de Ingresso

a)
Diploma fornecido por instituição reconhecida pelo MEC,
devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em
dente reconhecida pelo respectivo conselho de classe.
b) Registro no Conselho de Classe com comprovante de regularidade.
c)
Possuir carteira de habilitação B ou superior.

coordenar a operação e a manutenção das mesmas. Controlar a
Ter disponibilidade para viagens para acompanhamento das obras, e

Salário: R$ 4.599,13 (quatro mil quinhentos e noventa e nove reais e
reais).
Carga horária: 40 horas semanais

Cargo: Engenheiro Ambiental / Biólogo / Tecnólogo ambiental - Meio
ambiente
Requisitos de Ingresso

Atribuições

Desenvolver projetos de acordo com a área pleiteada, planejar, orçar,
coordenar a operação e a manutenção das mesmas. Controlar a
Ter disponibilidade para viagens para acompanhamento das obras, e

Salário: R$ 4.599,13 (quatro mil quinhentos e noventa e nove reais e treze

Carga horária: 40 horas semanais

a)
Diploma fornecido por instituição reconhecida pelo MEC,
devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em
Engenharia Ambiental, Biologia ou Tecnólogo Ambiental ou outro curso
respectivo conselho de classe.
b) Registro no Conselho de Classe com comprovante de regularidade.
c)
Possuir carteira de habilitação B ou superior.

Requisitos de Ingresso

Atribuições

a)

Desenvolver projetos de acordo com a área pleiteada, planejar,

respondente reconhecida pelo respectivo conselho de classe;

coordenar a operação e a manutenção das mesmas. Controlar a

c)
d)

Diploma fornecido por instituição reconhecida pelo MEC,

Registro no Conselho de Classe;
Possuir carteira de habilitação B ou superior.

Ter disponibilidade para viagens para acompanhamento das obras, e
Atribuições

-

EXECUTIVO
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ou analisar levantamento de quantitativo e custos de serviços;

-graduação em nível de especialização, com carga horária
mínima de 360 h/a na área
A

cotação de preços junto a fornecedores de produtos e serviços;
elaborar planilhas orçamentárias e outras atividades correlatas.
Ter disponibilidade para viagens para acompanhamento das
feriados. Ter noções de informática (Microsoft Office ou similar).
Salário: R$ 2.362,16 (dois mil, trezentos sessenta e dois reais e

B

Carga horária: 40 horas semanais

C

ANEXO III
PROVA DE TÍTULOS - EXPERIÊNCIA E
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
CARGO: ENGENHEIRO E ARQUITETO (para acomdo “as built”, condicionantes ambientais, comissionamento e partida da Unidade Prisional)

será aceita a declaração de 3
conclusão de pós-graduação
em nível de especialização
na área a que concorre,
desde que acompanhada de
histórico escolar.

2

BIM, na área pretendida com 2
duração mínima de 40 horas.

2

1

1

MSProject ou Similar.

CARGO:

ENGENHEIRO

10

E ARQUITETO

(para
-

“as built”, condicionantes ambientais, comissionamento e partida da Unidade Prisional)

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
ITEM TÍTULOS

ITEM DESCRIÇÃO

N . º
VALOR
V A L O R
MÁXIMO
DE CADA
MÁXIMO DOS
D
E
TÍTULO
TÍTULOS
TÍTULOS

A

pós-graduação em nível
de especialização, com
carga horária mínima
de 360 h/a na área a
A

B

C

será aceita a declaração 3
de conclusão de pós-graduação em nível de
especialização na área
a que concorre, desde
que acompanhada de
histórico escolar.
cular em BIM, na área
2
pretendida com duração
mínima de 40 horas.
Curso livre de software
para elaboração de
projetos
na
área 1
pretendida, com duração
mínima de 30 horas

CARGO:

ENGENHEIRO

05 pontos
por
ano
tração Pública, no cargo
completo
pleiteado, em:
trabalhado 25
a)
Fiscalização e/ou
b)
Fiscalização e/ou
05 anos.
autoria de projetos.

2
B

2
C

40

nistração Pública do
Sistema Prisional, no
cargo pleiteado, em:
a) Fiscalização e/ou

01 pontos
por
ano
completo
trabalhado 05

b) Fiscalização e/ou 05 anos.
autoria de projetos.

1

E ARQUITETO

02 pontos
por
ano
privada
no
cargo
completo
pleiteado, em:
trabalhado 10
a)
Fiscalização e/ou
b)
Fiscalização e/ou
05 anos.
autoria de projetos.

10

(para

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
ITEM TÍTULOS

VALOR N . º V A L O R
UNITÁRIO MÁXIMO MÁXIMO

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO - ESPECIALIDADE EDIFICAÇÕES/ELETROTÉCNICA

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
N . º VALOR
VALOR
MÁXIMO M Á X I M O
DE CADA
D
E D O S
TÍTULO
TÍTULOS TÍTULOS

ITEM CURSOS

N . º
VA LO R
MÁXIMO
DE CADA
D
E
CURSO
CURSOS

VA LO R
MÁXIMO
D O S
CURSOS
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2

3

10 com duração mínima de 40 2
horas.
Curso livre de software Autocad,
1
com duração mínima de 30 horas.

1

1

1

com duração mínima de 40 horas.

MSProject ou Similar.

Telefone para contato:
Endereço eletrônico (e-mail):
10
FUNDAMENTAÇÃO/JUSTIFICATIVA

1

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
V A L O R N . º VA L O R
UNITÁRIO MÁXIMO MÁXIMO
05 pontos
por
ano
completo
Pública, no cargo pleiteado,
trabalhado 25
em:

ITEM DESCRIÇÃO

E

F

G

privada, no cargo pleiteado,
em obras;

05 anos.
02 pontos
por
ano
completo
trabalhado 10

Local/Data
40

05 anos.
01 pontos
por
ano
completo
Pública do Sistema Prisional,
trabalhado 05
no cargo pleiteado, em:

Assinatura do Candidato:

Protocolo 692464
NOTIFICAÇÃO

05 anos.

ANEXO IV
FORMULÁRIO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - RECURSO
SECRETARIA DE JUSTIÇA - SEJUS/ES
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO/SEJUS-ES N° XX/2021

NOTIFICA, pelo presente edital,
GILMAR DOS SANTOS
MASCENO, IP DT, n.º funcional 3637247, de todos
os termos do Processo Administrativo Disciplinar
em referência, instituído através da Portaria nº
718-S, de 17 06 2020, publicada no DIO-ES em
29 06 2020, e conceder no prazo de 05 (cinco)
dias a contar da última publicação para, caso
queira, impugnar as provas já existentes no
processo
princípios norteadores da ampla defesa, do contradi-

FORMULÁRIO PARA PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
Nome Completo: (sem abreviar)

Cargo:
CPF:

Área de Atuação:

Rodrigo Nunes Barreto
Presidente da Primeira Comissão Processante da
Protocolo 691492

